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Nieuwsbrief DuurSaam Benoordenhout
Editie 2022-2 (7 juli 2022)
In deze editie van de nieuwsbrief van het wijkinitiatief DuurSaam Benoordenhout blikken we terug op
het tweede kwartaal van 2022 en informeren we u over de activiteiten in de maanden juli en
augustus.

Terugblik Campagneweek 2022
Twee keer per jaar organiseert het wijkinitiatief met hulp van de wijkvereniging Benoordenhout een
campagneweek om aandacht te vragen voor het wijkinitiatief. De eerste campagneweek van dit jaar vond
plaats van maandag 20 juni tot en met zondag 26 juni. Hieronder een korte terugblik per dag.

Maandag 20 juni: een gratis vergunningencheck door ons zonnepanelenteam
Omdat Benoordenhout beschermd stadsgezicht is, is in vrijwel alle gevallen een vergunning vereist voor
het plaatsen van zonnepanelen. Om bewoners hierbij te helpen werd de campagne-week afgetrapt met
een gratis vergunningencheck. Bijna 20 wijkgenoten maakten hier gebruik van. Voor het merendeel van
de aanvragen zal plaatsing heel goed mogelijk zijn. Voor de complexere aanvragen gaat het
zonnepanelenteam in overleg met de Welstandscommissie om te bespreken wat mogelijk is. De
vergunningscheck blijft ook na de campagne-week beschikbaar voor wijkgenoten,

Dinsdag 21 juni: online informatieavond over autodelen
De online informatieavond over coöperatief autodelen was een groot succes. Circa 70 wijkgenoten
werden, onder andere door onze buurtambassadeurs Julia en Paul, meegenomen in de voordelen van
een coöperatieve vorm van autodelen.
Onze buurtambassadeurs hebben na de bijeenkomst van de gemeente een lijst met de namen van
geïnteresseerde wijkgenoten ontvangen. Omdat die lijst niet compleet is, hebben ze een oproep
geplaatst op social media om alle geïnteresseerden in kaart te brengen.
De mensen waarvan de contactgegevens bekend zijn hebben inmiddels een bericht ontvangen van onze
wijkambassadeurs. De volgende bijeenkomst staat gepland voor woensdag 13 juli a.s. rond 20:30u
in Tennispark WW (op de Van Hogenhoucklaan).
Mocht u nog niet benaderd zijn en interesse hebben om mee te doen, stuur hen dan een bericht en/ of
kom naar de vervolgbijeenkomst op 13 juli a.s. Zie voor meer informatie deze link.

Woensdagochtend 22 juli: op de koﬃe bij Wolters
Op woensdagochtend stonden onze vrijwilligers Rogier, Cas en Elisabet op het schoolplein van Wolters
om onder het genot van een kopje koﬃe met ouders in gesprek te gaan over duurzaamheid. Het was een
mooie zonnige ochtend om ouders te trakteren op een heerlijk kopje koﬃe en voor wie wil in gesprek te
gaan over duurzaamheid. We hebben erg leuke gesprekken gevoerd en nieuwe contacten gelegd. Veel
dank aan het lerarenteam van Wolters voor de gastvrijheid.

Woensdagavond 22 juli: verdiepingssessie energiecoaches
Op woensdagavond organiseerde onze energiecoaches hun driemaandelijkse bijeenkomst. Op de
bijeenkomst sprak Berend ter Meulen over de ins en outs van buitengevel isolatie voor
appartementengebouwen en Michiel Mensink over de business case van verwarmen van jaren-30
woningen zoals in Benoordenhout met een all-electric bodem-warmtepomp. Rogier (trekker van het team
Collectieve Energie) kondigde een workshop aan over warmtepompen. Met als doel kennis en ervaring
uit te wisselen tussen energiecoaches op het gebied van warmtepompen. Om zo hierover met bewoners
straks nog beter in gesprek te kunnen. De workshop zal vanaf september van start gaan. Tijdens deze
bijeenkomst droeg Harry Gernaat het stokje als trekker van het team over aan Eric de Graaﬀ, een ervaren
energie-coach. Ontzettend veel dank aan Harry Gernaat!

Donderdagochtend 23 juli: op de koﬃe bij Paschalis
Donderdagochtend stonden Casper, Pierre en Evert op het schoolplein van de Paschalisschool.
Duurzaamheid is ook een groot thema bij ouders, in de drukste tijd van hun leven. Vele tips en
verbindingen werden gemaakt, onder het genot van een kopje koﬃe op het schoolplein. Smaakt naar
meer! Veel dank aan het lerarenteam van Paschalis voor de gastvrijheid.

Donderdagavond 23 juli: vrijwilligersborrel
Onze Vrijwilligersborrel werd weer goed bezocht. Dit keer ook door belangstellenden in de wijk die zich
wellicht willen inzetten als vrijwilliger. Overweeg je om mee te doen, laat het ons weten via
info@duursaambenoordenhout.nl. Er is plek voor iedereen die een steentje wil bijdragen. Verder was het
een prachtige kans om bij te praten over de mooie dingen de we doen in de wijk. De jongste deelnemer
was 2 jaar en kwam mee op de schouder van zijn vader.

Vrijdag 24 juli: 300ste aanvraag energiecoach gesprek
Op vrijdag 24 juli stonden we stil bij het feit dat half juni het 300ste gesprek met energiecoaches van
DuurSaam Benoordenhout zijn gevoerd. Onze vrijwilligers Eric en Quinten gingen op gesprek bij Petra.
Het was niet het eerste gesprek dat Quinten met Petra had, want medio 2019 was er al een eerste
gesprek. Toen ging het om isolatiemaatregelen en het plaatsen van zonnepanelen. Nu waren het vragen
over een warmtepomp en een zonneboiler. Onze energiecoaches helpen u ook graag voor een eerste of
tweede keer. Vraag hier een (vervolg)gesprek aan met een van onze energiecoaches.

Zaterdag 25 juli: ontmoet onze vrijwilligers
Op zaterdag 25 juli stonden vier vrijwilligers 2 uur op de Van Hoytemastraat om vragen van wijkgenoten
over duurzaamheid te beantwoorden.

Zondag 26 juli: prijsuitreiking
Dit jaar was de prijsvraag een “old-school” rebus. Kinderen tot en met 15 jaar mochten meedoen. Er
kwamen in een week tijd bijna 30 inzendingen binnen. Na lang beraad werden de volgende twee
winnaars gekozen: Olivier M. met zijn tip voor zelf-sorterende prullenbakken en Anthony de B. met zijn tip
voor een jaarlijkse Duurzaamheidsdag/ - feest op het Malieveld, waar overdag scholen heen kunnen om
spelenderwijs iets over duurzaamheid te leren. ’s Avonds een mooi duurzaam feest met biologisch
afbreekbaar vuurwerk als afsluiting. De winnaars hebben 2 tickets voor Duinrell gewonnen en alle
kinderen die mee hebben gedaan konden een bolletje ijs halen bij Bitterkoud.

Terugblik winnaar energieke straatcompetitie
In februari hebben we de winnaars gefeliciteerd van de Energieke straatcompetitie. Er waren twee prijzen
te vergeven: de koploperprijs (de straat met de meeste energiechecks) en de pioniersprijs (voor de straat
met de meeste nieuwe aangevraagde energiechecks).

Afgelopen zondag was het zover. De winnaars van de pioniersprijs (de Van Zaeckstraat nr. 47 t/m 69)
organiseerde een straatborrel. De gewonnen cheque ter waarde van 100 euro was een mooie stimulans
om iedereen weer eens te zien en spreken. En er was duidelijk veel animo voor duurzaamheid.

Vooruitblik maanden juli en augustus
•

Woensdagavond 13 juli vervolgbijeenkomst coöperatief autodelen

Heeft u interesse in autodelen kom dan naar de vervolgbijeenkomst op tennispark WW op 13 juni a.s.
door een email te sturen naar één van de wijkambassadeurs: paulworthmann@hotmail.com

•

Maandag 22 augustus in gesprek met gemeente over onze zienswijze

Op 1 maart 2022 hebben het wijkinitiatief en de wijkvereniging Benoordenhout een zienswijze ingediend
op de Transitie Visie Warmte van de gemeente Den Haag.
Op maandag 22 augustus spreken we met de gemeente over deze zienswijze. Mochten er nog zaken zijn
die we in dat gesprek mee moeten nemen, dan horen we dat graag van u.
Via deze link kunt u onze zienswijze vinden. Heeft u na het lezen van de zienswijze vragen en of
opmerkingen? Laat ons dat vooral weten door een email te sturen naar:
info@duursaambenoordenhout.nl.

Delen = mag
Mocht u wijkgenoten kennen die interesse hebben in activiteiten van dit wijkinitiatief, stuur deze
nieuwsbrief gerust naar hen door en geef ze de tip om op onze website te kijken en zich aan te melden
voor onze nieuwsbrief: www.duursaambenoordenhout.nl.
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